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Bestuursverslag 2020 

Inleiding 

Voor je ligt het bestuursverslag van de EigenWijkse Energie Coöperatie. Omdat onze coöperatie 
groeit en ook ingewikkelder wordt is met ingang van dit jaar de opzet enigszins anders. We maken 
voortaan onderscheid in de verschillende bedrijfsonderdelen.  
Ten eerste hebben we uiteraard de Coöperatie als zodanig: een vereniging van leden die samen 
de doelen nastreven zoals verwoord in de statuten. Daarin staat als doel: 

1. het stimuleren van het gebruik van duurzaam opgewekte energie;  
2. het produceren, doen produceren en/of verhandelen van duurzame energie;  
3. het stimuleren van besparingen op het gebruik van energie;  
4. al hetgeen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.  

 
De coöperatie is van de leden (eind december 2020 240), en komt tenminste tweemaal per jaar 
bijeen in de Algemene Ledenvergadering. Ten behoeve van de leden (en overigens ook andere 
belangstellenden) geven we 10 maal per jaar een Nieuwsbrief uit waar inmiddels ruim 500 mensen 
op geabonneerd zijn. De coöperatie is gevestigd op de Steenstraat 2 te Wijk bij Duurstede waar ze 
ook haar kantoor houdt. We noemen dat onze EnergieWinkel. 
 
Ons energiebedrijf: “EigenWijkse Energie”, is ook gevestigd op de Steenstraat 2 en treedt op 
als (weder-)verkoper van groene energie. Dat doen we in samenwerking met om | nieuwe energie, 
gevestigd in Amsterdam. Dat is onze eigen koepelcoöperatie die we samen met 50 andere lokale 
energiebedrijven hebben opgericht. Feitelijk geven we met EigenWijkse Energie invulling aan het 
eerste punt van onze doelen. Eind 2020 hadden we ongeveer 400 klanten. 
 
Met ons Energieloket geven we voorlichting en adviezen om energie te besparen, voeren 
warmtescans uit etc. Opdrachtgever voor deze activiteit is de gemeente, samen met Viveste. Ook 
het Energieloket is gevestigd in de EnergieWinkel. We geven hiermee inhoud aan het derde punt 
van onze doelen. 
 
Om het tweede punt van onze doelstelling te verwezenlijken voeren we Projecten uit. We zijn in 
2014 begonnen met het realiseren van zonnedaken: Revius, Stroomfabriek en later ook 
Zonnepark Mariënhoeve. Voor de daken op sportpark Mariënhoeve hebben we een aparte 
zustercoöperatie opgericht: de EigenWijkse Zon Coöperatie. Ook zijn we in 2018 begonnen met 
het plaatsen van laadpunten voor elektrische auto’s via welke we onze eigen stroom leveren: 
Lokale Laadkracht. Ook voeren we af en toe (onderzoeks-)projecten uit in opdracht van derden. 
Zo hebben we “Asbest eraf, Zon erop” gedaan in opdracht van de provincie Utrecht en de 
projectcoördinatie van “Heel Wijk in de Zon”. En samen met Viveste hebben we VolksWatt 
opgericht: zonnepanelen voor huurders. Nadat projecten gerealiseerd zijn en in de beheerfase 
komen wordt de administratie uitgevoerd door de EigenWijkse Energie Coöperatie die daarvoor 
een beheersvergoeding ontvangt. 
 
Tenslotte, het vierde punt van onze doelstellingen, de Vertegenwoordigingen: we zitten bij 
allerlei overleggen, spreken in bij de gemeenteraad, zijn lid van een aantal koepelcoöperaties waar 
we de ALV’s van bezoeken en voorbereiden. 
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In schema ziet een en ander er dan uit zoals hieronder weergegeven. De laatste toevoeging aan 
deze ‘kerstboom’ dateert van 26 februari 2021 en betreft EWEC Zonneparken B.V., speciaal 
opgericht om de activiteiten voor de verschillende zonneparken in onder te brengen. 
 

 

De Coöperatie 

Organisatie 

De coöperatie draait voornamelijk op vrijwilligers, eventuele 
winst wordt aangewend om de energietransitie in Wijk bij 
Duurstede verder vorm te geven. Echter, om de belangen van 
de leden te waarborgen en voor de continuïteit op langere 
termijn ontkomen we er niet aan om tenminste de vitale 
bedrijfsprocessen te professionaliseren. Langzaam maar zeker 
groeien we daarom als EWEC naar een professionele 
organisatie. De eigen ruimte aan de Steenstraat die we begin 
2019 hebben betrokken, vormt daarin een belangrijke stap.  
De financiële administratie is uitbesteed aan het lokale bedrijf Adzaco. André van Zwieten 
verzorgt huisstijl en communicatie uitingen, deels betaald. In maart 2020 hebben we twee betaalde 
deeltijd krachten aangenomen: Claudia Klein (32 uur pw) voor de coördinatie van het 
Energieloket en Judy Maas (12 uur pw) voor de (leden- en klanten)administratie. Ook hebben we 
in november 2020 een professionele marketing- en communicatiespecialist aangetrokken voor 
circa 2 dagen in de week (Marjolijn Busman). Projectleiders van onze zonnedakprojecten en 
zonneparken worden mee begroot in de business case. Ook projecten voor derden kennen 

Bestuur EWEC:
• Voorzitter (public relations, 

Gemeente, provincie)
• Penningmeester 
• Secretaris (ALV, ledenadmin Coop)
• Marketing & Communicatie
• Technologie
• Juridisch

Structuur
EWEC en EWZC

VolksWatt
1 EWEC bestuurder

Dagelijks 
Bestuur

Financiën & 
control
Gerrit

Beheer 
Installaties

Henk

Bestuur EigenWijkse Zon:
• Voorzitter (public relations)
• Penningmeester
• Secretaris

• Inspectie
• Onderhoud
• Schadeafhandeling
• Contractbeheer
• Evaluaties m.b.t.:

Stroomfabriek (EWEC)
Mariënhoeve 1&2 (ZON)
Lokale Laadkracht (EWEC)

Energie bedrijf
Sarida

• Uitvoering
• Klanten werving
• Contact om|nieuwe

energie

Realisatie 
Projecten

Henk

• Lokale Laadkracht 2
• Zonnevelden
• Asbest-PV
• Windmolens
• Postcoderozen
• SDE projecten

• Financiële 
administratie (Linda)

• Contractenbeheer
• Administratieve 

organisatie
• Leningen
• Subsidies

Kennis 
centrum

…..

• Technologie 
scenario’s

• Marktanalyses
• Contact 

installateurs
• Training en 

opleiding

Energie Loket
Claudia

• Coördinatie
• Energie Adviseur
• Energie coaches
• RRE plan
• RRE(W)uitvoering

Marketing & 
Communicatie

Marjolijn

• Campagnes
• Pers
• Website
• Social Media
• Nieuwsbrieven
• Reclame

• Contact bestuur
• Dagelijkse leiding
• Visie & Strategie
• Personeelsbeheer

Management 
assistent

Judy

• Klanten administratie
• Werkplek beheer
• Archiveren
• Telefonisch contacten

Planvorming 
Projecten

Henk 

• Lokale Laadkracht 2
• Zonneparken
• Windmolens
• Postcoderozen
• SDE projecten
• Business cases

ALV

11-03-2021

EWEC Zonneparken B.V.
• ZP Cothen
• ZP Wijkersloot
• Zonnevelden Wijkerbroek Oost & West
• ZP Wijkerbroek (25%)
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betaalde projectleiders, o.a.  Milieubuddy (Tineke Weide), Buro E (Koen Kooper), DAB 
Consulting (Dorien Bartels).  
 
Nadat in het najaar van 2019 succesvol een 
beroep was gedaan op de gemeente Wijk bij 
Duurstede om sneller te kunnen 
professionaliseren hebben we in 2020 €50.000 
subsidie gekregen.  Ook in 2021 kunnen we een 
dergelijk bedrag tegemoet zien. In 2022 
verwachten we nog een laatste bijdrage van 
€25.000. Daarna moet de EigenWijkse op 
eigen benen kunnen staan.   
 
Maar het meeste werk wordt ondertussen nog 
steeds verzet door onze vrijwilligers. Om de 
zomerperiode in te luiden hebben we met de 
vrijwilligers en andere betrokkenen een gezellig 
samenzijn georganiseerd in het Wijkse Voedselbos op 10 juli. Coronaproof. Het inmiddels 
traditionele Eppie Ouwer, iedere vrijdagmiddag om 5 uur voor de directbetrokkenen bij de 

EigenWijkse heeft helaas maar 
sporadisch doorgang kunnen 
vinden, vanwege Corona 
beperkingen. 
Met de kerst kregen alle 
medewerkers, vrijwillig of niet, 
een kerstpakket van de gemeente 
én een kerstpakket van EWEC. 
 
Er zijn dit jaar 10 
bestuursvergaderingen geweest, 
bijna allemaal per ZOOM. Het 
bestuur bestond dit jaar uit 6 
personen. Daar omheen heeft de 
EWEC een stuk of 15 vrijwilligers 
waarvan bijna 10 een opleiding 
tot energiecoach gevolgd hebben 

en een zestal ZZP-ers. We doen zaken met een tiental lokale bedrijven. 
Eind van het jaar heeft de EigenWijkse 240 leden en bijna 400 klanten. 
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Vertegenwoordiging 

De EigenWijkse is lid van verschillende 
(belangen-) organisaties zoals om | 
nieuwe energie, Energie Samen (de 
landelijke koepel van energie 
coöperaties), HOOM en Mobiliteit 
Samen. Daarvan worden regelmatig de 
ALV’s bezocht. Over het jaar genomen 
zijn dat al gauw meer dan 10 
vergaderingen. Ook waren we betrokken 
bij de oprichting van een provinciale 
koepel (“Energie van Utrecht”) die tot 
doel heeft om de energiecoöperaties in 
de provincie Utrecht met raad (kennis) en daad (projectleiders) bij te staan en zodoende de 
energietransitie te versnellen. 
We zijn present bij de 2 U-Thuis bijeenkomsten (online) in het Provinciehuis en natuurlijk nemen 
we deel aan het jaarlijkse congres van Hier opgewekt, ditmaal vanwege Corona verspreid over 3 
dagen en online.  
En we overleggen diverse malen met de gemeente over de Woonpas, de Regionale Energie 
Strategie en de Transitievisie Warmte. Ook hebben we een aantal keren (periodiek) overleg met de 
gemeente en wethouder duurzaamheid Hans Marchal over voortgang, doelen en middelen. 
Als EWEC zijn we lid van de Ondernemers Kring Wijk bij Duurstede om de contacten met de 
plaatselijke ondernemers te onderhouden en wonen meestal de maandelijkse bijeenkomsten bij. 
Helaas werden ook deze dit jaar voor een groot deel afgelast. 

ALV 

Op 17 juni hebben we de 
(gecombineerde) voorjaars-ALV 
gehouden, zowel EWEC als EWZC, 
voor de eerste keer per ZOOM. Er 
waren 34 deelnemers. De jaarrekening 
van 2019 wordt, op voorstel van de 
kascontrolecommissie (Inez Kooger en 
Wim Bijker), goedgekeurd. Inez verlaat 
de kascontrolecommissie, nieuwe 
kandidaten zijn André-Jan Douwes en 
Jos Nollet. Wim Bijker blijft nog even 
aan. 
Op 25 november is de najaars-ALV 
gehouden, eveneens per ZOOM. Er 
waren 23 deelnemers.  De begroting 
voor 2021 wordt met algemene stemmen aangenomen.  
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Toekomst 

Sommige bestuursleden zijn al erg lang erg veel in touw. Met name Sarida en de voorzitter zijn 
naast hun bestuurswerk 
ook tot over hun oren 
betrokken bij het 
dagelijkse werk. Tijd 
om weer eens goed te 
kijken naar taken en 
verantwoordelijkheden. 
Bovendien moet het 
bedrijfsplan weer 
geactualiseerd worden. 
Rob wordt daarom 
eind 2020 trekker van 
het project ‘de 
Toekomst’ ofwel 
EWEC 2.0. Dat moet 
begin 2021 een helder 
plan en mogelijk 
nieuwe koers voor de EWEC opleveren. Om de gedachten te bepalen komt Rob met afgebeeld 
schema.  
In het schema wordt uitgegaan van de trits  

• Energie besparen (Energieloket),  
• Energie opwekken (met zonnedaken, zonneparken) en  
• Energie leveren (aan bewoners en bedrijven, via laadpalen aan automobilisten) 

 
Naar verwachting kunnen op de ALV van 23 juni 2021 de resultaten gepresenteerd worden. 

MarCom 

We huren in principe nog steeds een 
vierkante meter filmdoek bij Calypso om 
onze bekendheid te vergroten. Alleen is 
Calypso helaas een groot deel van 2020 dicht 
geweest.  
Wel wordt onze boodschap verspreid via de 
twee digitale borden: op de Zandweg bij de 
entree van Wijk en op het Walplantsoen.  
We zijn in gesprek met de Wijkse Moestuin, 
de Vereniging Natuur en Milieu en het 
Voedselbos voor sponsor afspraken. Voor 
iedere klant die via hen binnenkomt kunnen 
zij een bonus ontvangen. 
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Op 29 augustus stonden we met een stand op de Open Dag van 
de Wijkse Moestuin. 
 
Sinds november 2020 werkt Marjolijn Busman ongeveer twee 
dagen in de week voor ons. Belangrijkste taak is om de 
klantengroei te versnellen: we willen in een paar jaar doorgroeien 
naar 1000 klanten. Daarnaast zal zij de communicatie omtrent de 
zonneparken verzorgen. De algehele coördinatie van MarCom ligt 
sinds eind 2020 bij Marjolijn. 
Naast dat we zoveel mogelijk Wijkenaren over willen laten stappen 
op groene energie zijn ook de extra inkomsten van klanten 
essentieel om op langere termijn op eigen benen te kunnen staan.  
 
In 2020 zijn 10 Nieuwsbrieven verstuurd, net als in 2018 en 2019, 
naar ongeveer 500 abonnees. 60 tot 70 procent van de ontvangers 
leest hem ook.  
 

Er zijn in 2020 twee Duurzaamheidskranten uitgebracht (in maart en in september) door de 
gemeente waar wij een flink deel van de inhoud verzorgd hebben. 

EigenWijkse Energie 
 
EigenWijkse Energie 
is de nieuwe naam 
geworden voor het 

EigenWijkse Energiebedrijf. We leveren groene, lokaal en duurzaam opgewekte stroom en 
vergroend gas aan de Wijkse 
huishoudens en bedrijven, via 
om | nieuwe energie, het 
collectief van 50 
energiecoöperaties, waar we 
vanaf ons eerste project in 
2015 bij aangesloten zijn.  
Op 1 januari 2020 begonnen 
we met 283 klanten. Aan het 
eind van het jaar 379: een 
toename van 96 klanten. Een 
lichte jaarlijkse stijging van de 
groei in klantenaantallen is 
wat we kunnen waarnemen. 
In de bestuursvergadering 
van 29-01-2016, toen we 
ongeveer 30 klanten telden, 
wisten we niet zo goed 
waarop we konden hopen 

maar we dachten aan 900 klanten over 5 jaar. In november 2018, toen we besloten de winkel aan 
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de Steenstraat te huren, hadden we zelfs de wens 200 klanten per jaar. De praktijk is weerbarstig: 
met beperkte middelen en menskracht doen we al het mogelijke. 
 
 
Mensen komen graag in de winkel om klant te worden. Het persoonlijk 
contact, het duidelijke verhaal, ver weg van de agressieve 
telemarketeers, geeft rust en vertrouwen. Het lokale verhaal wordt 
uitgelegd en spreekt aan. Klein maar fijn. De groenste, de winsten 
lokaal. Mensen komen ook in de winkel voor vragen aan het 
Energieloket en soms levert dat bijvangst op: ze worden ook klant. 
Regelmatig worden belangstellenden aan de telefoon te woord gestaan 
en klant gemaakt.  
 

In november is het collectief om | nieuwe energie, voor de zesde 
keer, bij de jaarlijkse Stroomranking door de Consumentenbond, 
Greenpeace, WISE en Natuur&Milieu, uitgeroepen tot de 
groenste van Nederland. Dat publiceren we natuurlijk gelijk, op 
de socials en op deuren en ramen.  
De lokale ondernemers worden incidenteel benaderd en gevraagd 
of ze bij ons, lokaal, hun energie willen afnemen. Er zijn ook dit 
jaar enkele ondernemers klant geworden.  
De margebijdrage van om in 2020 bedroeg ruim € 20.000, -  
 
De MarCom-groep 
heeft de eerste helft van 
het jaar veel aandacht 
besteed aan het project 
Geitenboerderij, wat 
niet is doorgegaan. Na 
de zomer is de groep van 
inmiddels 6 mensen drie 
keer bij elkaar geweest. 
Begin van het jaar 
merkten we dat er flink 
wat nieuwe klanten 
kwamen door de 
klantenflyer die we in 

het jaar ervoor met een aantal vrijwilligers hadden 
verspreid. We besluiten door te gaan op vooral 
naamsbekendheid.  
 
Leden van de groep schrijven vanaf het begin van het 
jaar een duurzaamheids gerelateerde column wat 
tweewekelijks in het Groentje wordt gepubliceerd.  
 
Er zijn interviews gedaan en een testimonial werd geschreven en gepubliceerd in het Groentje. We 
kopen een halve pagina in de “Groen(er) Wonen” zomerspecial van het Groentje. De term ‘Mijn 
EigenWijkse – onze Energie’ wordt gewijzigd in EigenWijkse Energie. Ook de logo’s worden 

01-01-2016 20  
01-01-2017 75 + 55 
01-01-2018 132 + 42 
01-01-2019 198 + 66 
01-01-2020 283 + 85 
01-01-2021 379 + 96 
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aangepast. Halverwege het jaar is er mooie belettering gekomen op het boeibord van de winkel. 
Daardoor is het meer zichtbaar dat we gas en stroom verkopen.  
 
Eind van de lente is een medewerker geworven voor marketing en communicatie. De wederzijdse 
verwachtingen bleken niet te 
matchen en in oktober is een 
nieuwe medewerker geworven en 
aan de slag gegaan. Zij startte gelijk 
met de najaars/wintercampagne en 
zij stuurt nu de MarCom-groep 
aan. Eind van het jaar is het team 
druk bezig met het klaarzetten van 
de klantenwerfcampagne: nieuwe 
en oude oneliners komen van stal 
en er wordt druk ontworpen. Voor 
de actieve vrijwilligers worden 
softshelljacks ontworpen en besteld.  
 
De winkel ging begin maart dicht 
vanwege corona. Na de eerste 
versoepelingen hebben we besloten de rest van het jaar ’s morgens open te zijn, op afspraak voor 

bezoekers, en ’s middags de winkel gesloten te houden. 
De mensen die we met het Energieloket bereiken met de 
bespaarcampagne Regeling Reductie Energiegebruik 
vertellen we dat ze klant kunnen worden. Een 
etalagedisplay staat nog op ons verlanglijstje en zal in 
2021 worden geplaatst. Onze boodschap komt voorbij op 
de matrixborden aan het begin van Wijk en op het 
Walplantsoen.  
 
Het jaar hebben we met z’n allen gezond afgesloten. 
Gelukkig heeft niemand van de medewerkers en 
vrijwilligers corona gekregen, ook al ontvingen we af en 
toe een klant of energieloketbezoeker.  
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Energieloket 
Op 20 april 2018 werd het 
Energieloket officieel geopend door 
toenmalig wethouder Jeroen 
Brouwer. Ook in 2019 en 2020 is 
het Energieloket voortgezet, nu in 
onze EigenWijkse EnergieWinkel. 
Het Energieloket is een betaalde 
opdracht die we uitvoeren voor de 
gemeente (€15.000) en Viveste 
(€7.500).  
 
We hebben nu zo’n 15 
energiecoaches en het Energieloket 
wordt sinds maart 2020 gecoördineerd door Claudia Klein (32 uur in de week). Claudia 
organiseert in principe maandelijks (vanwege Corona dit jaar beperkt tot 6), kennisdelingsavonden 
voor de energiecoaches. Ook regelt zij trainingen en de bezetting van het Energieloket dat in de 
tijd voor Corona 4 middagen in de week geopend is voor publiek.  
 
De volgende trainingen van Hoom en NMU zijn 15 x gevolgd: gedragspsychologie, 
gesprekstechnieken, energiecoachtraining en aardgasvrije wijken. 
 
Eind 2019 hebben we met vereende krachten samen 
met de gemeente een aanvraag ingediend bij de 
Rijksoverheid voor de zogenaamde RRE-subsidie. 
Daarbij kreeg de gemeente zo’n € 80.000, te 
besteden aan activiteiten die direct resulteren in 
energiebesparing bij huishoudens. Een groot deel 
van dat geld is in 2020 besteed aan goedgevulde 
Energietassen en het uitbrengen van 
Duurzaamheidskranten. Ook werd een 
warmtecamera aangeschaft voor de energiecoaches. 
Samen met de camera van Viveste zijn er twee 
camera’s beschikbaar om warmtebeelden te maken. 
Veel werk is door de vrijwilligers van het 
Energieloket gedaan. Zie tabel voor een overzicht. 

Aantal unieke adressen  397 
Aantal energiegesprekken  124, waarbij 96 energietassen zijn afgegeven 
Aantal warmtescans  92 waarbij 13 energietassen zijn afgegeven. 
Aantal nieuwsbrieflezers  179 
Aantal deelnemers energietafel “verduurzaam je monument”  28 
Aantal deelnemers webinar “Kleine Maatregelen”  18 
Aantal deelnemers webinar “Gezond Energie Besparen”  3 
Aantal deelnemers webinar “CV Optimalisatie  6 
Inkoopactie zonnepanelen  150 
Bewonersspel HIER begint het De Heul  17 
Aantal bewoners die een profiel hebben ingevuld op JHS  50 
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Op sociale media wordt ongeveer twee keer per week een tip of boodschap over energiebesparing 
gedeeld en er wordt regelmatig een nieuwsbrief uitgebracht. 
 
Eind 2020 is, wederom met vereende krachten, een aanvraag opgesteld samen met de gemeente 
voor de opvolger van de RRE: de RREW die zich ook richt op huurders. De aangevraagde 
subsidie is toegekend. Hier zal in 2021 aan gewerkt worden. 

Projecten 

Stroomfabriek 

De Stroomfabriek draait 
sinds 2015 zonder 
problemen, in 2020 was 
de opbrengst 141.664 
kWh, dat is 9% meer dan 
voorzien. 
In de najaars-ALV van 
2019 is besloten om met 
kalenderjaren te werken. 
De jaarlijkse uitkering zal 
dus voortaan aan het 
begin van ieder 
kalenderjaar worden 
uitbetaald.  
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Lokale Laadkracht 

Sinds op 13 april 2018 de eerste EWEC-laadpaal (met 4 aansluitingen, Walplantsoen) officieel 
onthuld werd, hebben we het aantal laadpunten uitgebreid tot 24. Het voornemen was om in 2020 
nog 26 laadpunten te realiseren zodat het totaal uitkomt op 50 laadpunten. De eerste maanden 
van 2020 waren veelbelovend: meer dan 10.000 kWh per maand werd er getankt, hoogste tijd om 
uit te breiden. Echter na de uitbraak van Corona in maart zakte de vraag met meer dan de helft 

in. Pas op het einde van 2020 bereikten we weer de resultaten van een jaar geleden. Inmiddels is er 
overeenstemming met de gemeente om het aantal laadpunten te laten groeien tot 50 à 70 in de 
komende paar jaar. Daartoe is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die begin 2021 
ondertekend zal worden. Al met al dus zeker een jaar vertraging en circa €10.000 
aanloopverliezen. Ondertussen draaien de laadpalen wel kostendekkend en kunnen we de 
verliezen inlopen en normaal afschrijven (in 10 jaar). Wel vraagt de plaatsing van nieuwe palen 
een zorgvuldige planning (“niet te ver voor de muziek uit”). 

Zonneparken  

De gemeenteraad heeft tot 2022 maximaal 60 hectare beschikbaar gesteld voor zonneparken. 
Daarvoor is onder andere een burgerforum aan het werk geweest die goede en minder goede 
zoekgebieden in kaart heeft gebracht. Ook zijn er meedenk en inspraakavonden geweest. In het 
voorjaar van 2020 zijn er vijf initiatieven voor zonneparken uit de "schoonheidswedstrijd" van de 
gemeente gekomen. Eén initiatief heeft haar plan teruggetrokken omdat er veel weerstand 
ontstond: BHM aan de rand van Cothen bij de Groenewoudseweg. Inmiddels hebben de drie 
andere projectontwikkelaars een omgevingsvergunning aangevraagd. Bij die aanvraag dienen 
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allerlei landschappelijke en bewonersbelangen meegenomen te worden. Als coöperatie kan en wil 
EWEC natuurlijk een belangrijke rol spelen bij deze belangen. Als het aan ons ligt rolt er een zo 
groot mogelijk eigenaarschap voor de Wijkse bevolking uit de bus. De inwoners van onze 
gemeente leveren immers ruimte in voor zonneparken, maar willen er graag duurzame energie en 
financieel rendement voor terug.  
Vandaar dat we in 2020 heel druk geweest zijn met onderhandelingen met de verschillende 
ontwikkelaars. Inzet was 50% lokaal eigendom. Dat is helaas niet gelukt. Wel kunnen bij vier 
parken onze inwoners meedelen in de opbrengst via obligaties (achtergestelde leningen) en bij één 
park worden we voor 25% eigenaar.  
Daarnaast storten de initiatiefnemers jaarlijks geld in een Gebiedsfonds dat voor duurzame 
projecten gebruikt kan worden. Over de precieze vorm van dat Gebiedsfonds wordt nog 
nagedacht door de gemeente en door ons. 
Om risico’s beter te kunnen beheersen hebben we voorbereidingen getroffen voor een aparte 
EWEC Zonneparken B.V. Deze zal begin 2021 operationeel zijn. De verschillende projecten en 
geldstromen zien er straks als volgt uit: 
 

 
 
In 2019 heeft EWEC de eerste afspraken kunnen maken met een ontwikkelaar van zonneparken: 
Sunvest die een ca. 11 hectare groot park wil realiseren bij de zuidoosthoek van Cothen. Daarvoor 
richt Sunvest een project BV op: Zonnepark Cothen B.V. EWEC zal via haar B.V. €250.000 
lenen aan dit park. Dat gaat met 500 obligaties van €500 die aan de investeerders/leden een rente 
opleveren van 4% Bovendien zal het project jaarlijks een deel van de opbrengst storten in een 
Gebiedsfonds én marketingkosten betalen aan EWEC. 
 
EWEC is ook betrokken bij een tweede project van Sunvest: Zonnepark Wijkerbroek. Hier zal 
EWEC 25% van het eigendom verwerven. We moeten dan wel bijna €400.000 Eigen Vermogen 
inbrengen. De Samenwerkingsovereenkomst zal in mei 2021 getekend worden. Omvang van het 
park circa 15 hectare. 

Zonnepark 
Wijkerbroek B.V.

EWEC Zonneparken 
B.V.

EWEC Coöp.

Organigram en financiële stromen

Achtergestelde lening 
Zonnepark Cothen B.V. 

Sunvest
250 k€

Sunvest X B.V.

Inbreng EV? VV?

75%

Leden en/of inwoners van gem. WbD die d.m.v. 
obligaties geld lenen aan EWEC,  òf aan EWEC 
Zonneparken B.V. 

25%

100%

Achtergestelde lening 
Zonnepark Wijkersloot

Blue Bear
500 k€

Aandeelhouders-
overeenkomst

Achtergestelde lening 
Zonnepark Wijkerbroek

LC Energy
500 k€

Stichting 
Gebiedsfonds

390 k€

Reglement
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Ook met Zonnepark Wijkersloot, een project van vier landeigenaren en Blue Bear, hebben we 
afspraken gemaakt: onze investeerders/leden kunnen in totaal €500.000 in de vorm van een 
achtergestelde lening inbrengen die in 15 jaar afbetaald wordt. Daarnaast betaalt het project 15 
jaar lang een bedrag aan EWEC om in laadpalen te investeren en daarnaast marketingkosten. Het 
park is ongeveer 15 hectare groot. 
 
Tenslotte hebben we met LC Energy afgesproken dat onze leden/investeerders € 500.000 kunnen 
lenen aan het project en daar een rente van 4% over krijgen. Het gaat om Zonneveld 
Wijkerbroek Oost en Zonneveld Wijkerbroek West. Samen circa 15 hectare. Ook LCE zal 
jaarlijks bedragen storten in het Gebiedsfonds en tevens bijdragen aan de kosten die EWEC heeft 
gemaakt en nog zal maken. 
 
Voor het begeleiden van de verschillende projecten hebben we in 2020 de sectie Zon gevormd, 
bestaande uit Marc Gnodde, Dorien Bartels, Christoph Buter, Gerrit Taute en Henk Muis. De 
eerste drie personen worden betaald. De NMU heeft deze projecturen in 2020 betaald. Eind van 
2020 is Marjolijn Busman toegevoegd voor de communicatie. In 2021 staat EWEC aan de lat voor 
de projectkosten. We verwachten dat de uitonderhandelde bedragen voor marketing en 
projectleiding voldoende zullen zijn om in 2021 de nog benodigde projecturen te kunnen betalen. 

VolksWatt 

In het voorjaar van 2018 werd de coöperatie VolksWatt opgericht. In het 
bestuur zitten Viveste, EWEC en een vertegenwoordiger van de huurders. 
Op 5 september 2019 is het eerste collectieve zonnedak door wethouder 
Marchal geopend. Op het dak 

van de flat aan de Dirk Fockstraat liggen 200 
panelen, vermogen 60 kWp, jaarlijkse opbrengst 
50.000 kWh. In totaal hebben bijna 30 huurders 
van Viveste meegedaan in dit project. Met een 
eenmalige investering van € 5 per paneel zijn ze 
voor de Belastingdienst formeel eigenaar en hoeven 
ze over de door 'hun' panelen opgewekte stroom 
geen energiebelasting te betalen. Van het geld dat 
ze zo uitsparen moet wel de lening afbetaald 
worden die verstrekt is door het College van 
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente in 
Wijk bij Duurstede. In 2020 heeft de installatie 
36.820 kWh geproduceerd. Oorzaak van de te lage productie was een storing in mei vanwege 
oververhitting van de groene schakelkast (foto).  
De werkzaamheden worden voor het grootste deel door het bestuur van VolksWatt gedaan. 
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Heel Wijk in de Zon 

Het project Heel Wijk in de Zon is in 2018 gestart. Het 
doel is om de grote daken van de Wijkse bedrijven van 
zonnepanelen te voorzien. Het betreft een samenwerking 
van de gemeente Wijk bij Duurstede, Ondernemerskring 
Wijk bij Duurstede (OKW), Stichting Parkbeheer 
Bedrijventerreinen (PBW), NMU en de EigenWijkse 
Energie Coöperatie (EWEC) en is financieel mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van het 
Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede en de gemeente. 
Zo’n 45 bedrijven hebben in een of andere vorm meegedaan. Er zijn 34 business cases 
doorgerekend en voor een tiental bedrijven is ook SDE aangevraagd en verkregen. Onder meer 
vanwege Corona bleek de interesse om daadwerkelijk zonnepanelen te plaatsen zeer gering. Ook is 
kennelijk voor veel ondernemers een terugverdientijd van 7 jaar te lang. Van het in kaart 
gebrachte potentieel van ruim 20.000 panelen zijn uiteindelijk maar circa 1000 panelen geplaatst. 
Het projectmanagement werd tot medio 2020 uitgevoerd door de EWEC. De gemeente beraadt 
zich op eventuele voortzetting. 

Vraagbundeling 

Op ons platteland zijn genoeg daken te vinden voor zonnepanelen maar de aansluiting op het 
elektriciteitsnet is vaak problematisch: te ver weg, te duur. Gemeenten zijn samen met Stedin gaan 
nadenken of er door vraagbundeling voordelen te halen zijn (‘New Grid on the Block’). Als energie 
coöperaties in het Kromme Rijngebied wilden we hier ook een rol in spelen. In de zomer van 
2020 zijn we in opdracht van de provincie Utrecht gestart met “Technische advisering bij project 
Integrale gebiedsgerichte vraagbundeling Kromme Rijn”. Een samenwerking van  
Energie Coöperatie Bunnik, EigenWijkse Energie Coöperatie, Heuvelrug Energie en Coöperatie 
Opgewekt Houten. EWEC was opdrachtnemer en penvoerder. 
Hoewel het slimmer en efficiënter aansluiten van grootschalige zonnedaken (>150 m2) een 
financieel voordeel kan hebben voor zowel de netbeheerder als de dakeigenaar bleek het toch 
moeilijk om daadwerkelijk projecten van de grond te krijgen. Eind 2020 waren er enkele kansrijke 
kandidaten geïdentificeerd maar er zijn tot op heden nog geen concrete plannen.  

Regionale Energie Strategie 

Nadat op 15 mei 2018 het nieuwe college aangetreden was 
blijft het in 2019 windstil in Wijk. In 2020 wordt het W-
woord heel soms weer gehoord. Inmiddels zijn overal in 
Nederland besprekingen over de Regionale Energie 
Strategie opgestart en zal in de komende jaren de windvrije 
status van Wijk bij Duurstede opnieuw ter discussie worden 
gesteld. Dat leverde eind 2020 heftige (internet-) discussies 
op. EWEC was onder meer betrokken bij de voorbereiding 
van de digitale bijeenkomsten met inwoners. Zonder wind 
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is de (landelijke) doelstelling van 49% duurzame energie in 2030 nauwelijks haalbaar en de Wijkse 
doelstelling van energieneutraal in 2030 al helemaal niet. Wordt ongetwijfeld vervolgd dus… 

Risicoparagraaf 

Groei eigen inkomsten EWEC te laag: 

De EigenWijkse Energie Coöperatie wil in de energietransitie een belangrijke rol spelen en 
daarvoor moet ze opschalen, professionaliseren en versnellen. Daarvoor is (tijdelijk) financiële 
ondersteuning vanuit de gemeente verkregen. Na een aantal jaren zullen de inkomstenstromen 
vanuit klanten (gas & licht), functionerende installaties voor de opwekking van duurzame energie, 
laadpalen en (betaalde) projecten naar verwachting zo groot zijn dat externe ondersteuning niet 
langer nodig is. Op 20 december 2019 hebben gemeente en EWEC de ’Uitvoeringsovereenkomst 
2019 t/m 2022 tussen gemeente Wijk bij Duurstede en EigenWijkse Energie Coöperatie’ 
ondertekend waarin de volgendesteunbedragen worden toegezegd: 25 k€ in 2019, 50 k€ in 2020, 
€50 k in 2021 en tenslotte 25 k€ in 2022. 
Indien in 2022 de eigen inkomsten van EWEC niet voldoende zijn gestegen zal de ambitie van 
EWEC in de energietransitie naar beneden moeten worden bijgesteld. 

Inzet van vrijwilligers 

EWEC heeft 2 betaalde (parttime-) medewerkers maar veel meer (circa 15) niet betaalde 
vrijwilligers. Deze werken mee als energiecoach, verkoop van stroom, uitvoering van allerlei 
energiebesparingsacties etc. (samen ruim 1000 uur per jaar). Daarnaast is er een 
vrijwilligersbestuur dat in de professionaliseringsfase zeer veel uren (ruim 3000 uur p.j.) besteed 
aan EWEC. Ook leveren op incidentele basis verschillende personen naar schatting nog eens ruim 
1000 uren p.j. aan diverse hand- en spandiensten. De inzet van vrijwilligers is mooi maar ook 
riskant. Afhaken van vermoeide vrijwilligers is een reëel gevaar. Het niveau van de activiteiten 
wordt er rechtstreeks door beïnvloed. Zorg en aandacht voor vrijwilligers en erkenning van de 
waarde van hun inzet is daarom van groot belang. Het zal duidelijk zijn dat, zelfs met een absurd 
laag uurtarief van € 25, we het al hebben over bedragen van meer dan een ton (per jaar!). 

Bijdragen aan de kosten van het Energieloket 

Op dit moment is de exploitatie van het Energieloket niet kostendekkend ondanks de inzet van 
veel vrijwilligersuren. Alleen indien de bijdragen van Gemeente en Viveste omhoog gaan, zal deze 
activiteit op dit niveau kunnen worden gehandhaafd. 

Risico’s exploitatie zonnedak (de Stroomfabriek) 

1. Het aantal zonuren per jaar: 
Het risico bestaat dat in een jaar de zonneschijn lager uitvalt dan gebruikelijk is voor de locatie van 
de zoninstallatie. Dat betekent dat ook het aantal opgewekte kWh per jaar kan variëren. Hierdoor 
kan het aantal kilowattuur (kWh) opgewekte energie lager uitvallen dan begroot. De opbrengst van 
de coöperatie kan daardoor lager uitvallen. 
 
2. Verlies of beschadiging installatie: 
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De installatie kan volledig verloren gaan, bijvoorbeeld door brand, of beschadigd raken, 
bijvoorbeeld bij storm of hagel. In dat geval zal de installatie minder of zelfs geen kWh opleveren 
dan is begroot. Het bestuur heeft waar mogelijk passende maatregelen getroffen om dit te 
voorkomen, zoals door het sluiten van relevante verzekeringen. Toch is het niet volledig uit te 
sluiten dat de winst van de coöperatie bij het optreden van dit risico lager uit zou kunnen vallen of 
zelfs tot een verlies zou leiden. 
 
3. Hogere kosten: 
De kosten van de coöperatie, zoals kosten voor onderhoud, reparatie en verzekeringen, kunnen 
hoger uitvallen dan begroot. Hierdoor daalt de winst van de coöperatie of kan zelfs een verlies 
ontstaan. 
 
4. Lagere prijs voor de elektriciteit: 
De opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan een energiemaatschappij (om | nieuwe energie). 
Deze prijs kan fluctueren. Bij prijsdaling daalt de omzet en daarmee de winst van de coöperatie of 
kan zelfs een verlies ontstaan. Dit wordt echter grotendeels gecompenseerd door de toename van 
SDE+ subsidie bij een lagere energieprijs. 

Risico's exploitatie laadpalen: 

1. Tegenvallend gebruik: 
het risico bestaat dat een of meerdere laadpunten minder gebruikt worden dan voorzien. Dat heeft 
zich bijvoorbeeld voorgedaan in 2020 toen in maart vanwege de Corona pandemie het gebruik 
met meer dan 50% inzakte. En daarmee ook de opbrengsten uit de exploitatie. Daarnaast bestaat 
een risico op onderbezetting (en dus verliezen) bij te snelle uitbreiding van het aantal laadpunten 
 
2.Verlies of beschadiging van laadpalen of laadsysteem en bijkomende schade aan voertuigen: 
het is voorstelbaar dat vanwege een technisch defect de installatie onklaar raakt met 
inkomstenderving tot gevolg. Door verkeerd gebruik of aanrijding van een paal kan kortsluiting 
ontstaan en daardoor schade aan laadpaal of auto. Hoewel de meeste zaken door 
productaansprakelijkheid van de leverancier en andere verzekeringen gedekt is valt niet geheel uit 
te sluiten dat financiële schade ontstaat voor de coöperatie.  
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Financieel jaarverslag 

Voorwoord 

Dit jaarverslag bestaat uit twee delen. 
 
Deel 1: Financieel verslag 
Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de Jaarrekening. De informatie 
is afgeleid uit de Jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar. 
 
Deel 2: De Jaarrekening 
Deze bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting hierop. 
 

Kengetallen 

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans 
per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 zoals opgenomen in de 
jaarrekening. 
 
De kengetallen zijn als volgt berekend: 
Nettowerkkapitaal: Vlottende activa – Kortlopende schulden 
Quick Ratio: (Vlottende activa – Voorraden en onderhanden werk)/Kortlopende schulden 
Current Ratio: Vlottende activa/Kortlopende schulden 
Solvabiliteit: Eigen vermogen/Totaal vermogen*100% 
 
Kengetallen meerjarenoverzicht     
     2020  2019 

        
Werkkapitaal                        47.002                  27.769  
Quick Ratio;       norm: groter dan 1                              1,46                        1,56  
Current Ratio;    norm: groter dan1                             1,46                        1,56  
Solvabiliteit (EV/TV);   norm: groter dan 25%  16,8%  13,9% 

        
Omdat het eigen vermogen nog niet op de gewenste norm zit stellen we voor het resultaat  
toe te voegen aan de reserves      
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Fiscale positie 

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2020 is als volgt 
berekend:  
        
        2020 

        
Resultaat voor belastingen      €           19.942  

        
Fiscale verschillen:       
Beperkt aftrekbare kosten     €                     660   
Investeringsaftrek     €               -1.769   
        €             -1.109  
Belastbaar bedrag 2020     €           18.833  

        
Berekening 
vennootschapsbelasting     
        
De hierover verschuldigde 
vennootschapsbelasting bedraagt:   
       2020 

        
16,5% over € 18.833       €              3.107  

        
Per balansdatum bedraagt de verschuldigde vennootschapsbelasting € 4.568. De samenstelling van dit 
bedrag is als volgt:  
        

 

       2020  

Stand per 1 januari       €              2.440   

Vennootschapsbelasting 2020      €              3.107   

        €              5.547   

Op voorlopige aanslag 2020 is 
betaald     €                 -979  

 

Stand per 31 december      €              4.568   
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Resultaatanalyse       
De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2020 zoals 
opgenomen in de jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van 
kostensoorten in relatie tot de omzet. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van 
de verschillen ten opzichte van vorig jaar. 

 
 
 

        
 

 
 

2020 2019
Cooperatie 
algemeen € %

Opbrengsten 34.628                  16.638 17.990        108%
Kosten (14.531)        (9.632)          (4.899)         51%
Saldo 20.097         7.006           13.091        187%

Energie verkoop
margebijdrage 20.478         12.627         7.851          62%
overige 
opbrengsten

-               6.000           (6.000)         -100%

Kosten (7.770)          (12.402)        4.632          -37%
Saldo 12.708         6.225           6.483          104%

Energie loket
Opbrengsten 38.000         28.600         9.400          33%
Kosten (54.905)        (13.942)        (40.963)       294%

(16.905)        14.658         (31.563)       -215%

Lokale laadkracht
Opbrengsten 34.702         17.098         17.604        103%
Kosten (33.413)        (25.072)        (8.341)         33%
Saldo 1.289           (7.974)          9.263          -116%

Stroom fabriek
Opbrengsten 17.676         18.226         (550)            -3%
Kosten (23.298)        (20.876)        (2.422)         12%
Saldo (5.622)          (2.650)          (2.972)         112%

Projecten
Opbrengsten 25.600         20.000         5.600          28%
Kosten (17.225)        (24.422)        7.197          -29%
Saldo 8.375           (4.422)          12.797        -289%

Totaal
Opbrengsten 171.084       119.189       51.895        44%
Kosten (151.142)      (106.346)      (44.796)       42%
Saldo 19.942         12.843         7.099          55%

Verschil
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Jaarrekening 
 
 

Balans per 31 december 2020     
         
Balans activa        
      31-12-2020     31-12-2019 
Vaste activa        
Materiële vaste activa             164.749              180.875   
               164.749              180.875  

         
Vlottende activa        
Vorderingen                19.268                 10.964   
Liquide middelen             130.444                 66.047   
               149.712                 77.011  

         
Activa               314.461              257.886  

         
         
Balans Passiva        
      31-12-2020     31-12-2019 
Eigen vermogen        
Inleggelden                13.850                 13.475   
Overige reserves                22.284                 11.882   
Onverdeelde winst                16.835                 10.402   
                  52.969                 35.759  

         
Voorzieningen                    9.658                    8.104  

         
Langlopende schulden             149.124              164.781  

         
Kortlopende schulden             102.710                 49.242  

         
         
Passiva               314.461              257.886  
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Staat van baten en lasten over 2020    
         
      2020     2019 
Baten              171.084            119.188  

         
Personeelskosten              38.637                            -     
Bedrijfskosten              37.066               35.638   
Laadpalen               32.587               24.408   
Projecten               18.045               25.136   
Stroomfabriek              19.980               20.501   
Bedrijfslasten             146.315            105.683  

         
Bedrijfsresultaat                24.769               13.505  

         
Financiële baten en lasten                -4.827                     -663  
Resultaat voor belasting               19.942               12.842  

         
Vennootschapsbelasting                  3.107                  2.440  
Resultaat na belasting                16.835               10.402  
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
 
Continuïteit 
 
Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit 
 
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 
 
EigenWijkse Energie Coöperatie UA is feitelijk gevestigd te WIJK BIJ DUURSTEDE, Steenstraat 2, 
3961VP, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 57169489. 
 
Algemene grondslagen 
 
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals 
opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. 
 
De activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde, tenzij anders vermeld. De 
gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
het voorgaande jaar. 
 
Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa: (postcode-roos) Zonnedaken, Laadpalen en inventaris, worden gewaardeerd 
tegen aanschaffingsprijs minus eventueel ontvangen subsidie, verminderd met de lineaire 
afschrijvingen die zijn gebaseerd op bedrijfseconomisch verantwoord geachte gebruiksduren. 
 
Afschrijvingstermijnen 
Installatie Stroomfabriek :15 jaar  
Laadpalen : 10 jaar  
Inventaris : 5 jaar 
 
De afschrijvingstermijn van de laadpalen is gewijzigd per boekjaar 2020 van 5 jaar naar 10 jaar. 
Investeringen gedurende het jaar worden verondersteld te zijn aangeschaft per 1 juli.   
 
Vorderingen 
 
Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover noodzakelijk verminderd met 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 
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Liquide middelen 
 
Deze bestaan uit, ter vrije beschikking staande, banktegoeden en worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 
 
Het eigen vermogen is opgebouwd uit de inleggelden van de leden en de toegevoegde resultaten. 
 
Voorzieningen 
 
Reservering vervanging omvormers Stroomfabriek: voor de te verwachten noodzakelijke vervanging 
van de omvormers bij de Stroomfabriek wordt een reservering van getroffen waaraan €1.000 per jaar 
wordt toegevoegd. 
 
Reservering onderhoud Stroomfabriek: per jaar wordt € 550 gereserveerd voor onderhoud door v.d. 
Sijs 
 
Langlopende schulden 
 
Leningen o/g: 
Opgenomen leningen voor laadpalen worden gewaardeerd op de nominale waarde van hoofdsom 
minus de gedane aflossingen. De inleg voor de 505 panelen van de Stroomfabriek wordt gewaardeerd 
op de nominale waarde van hoofdsom minus de gedane aflossingen. 
 
Overige schulden 
 
Reservering uitkering Stroomfabriek: De afrekenperiode loopt van september tot september. Over de 
maanden oktober t/m december worden de inkomsten gereserveerd voor uitkering in het volgende 
jaar. Vanaf 2021 zal de afrekening per kalenderjaar gaan plaatsvinden. 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en de kosten hiervan over het 
boekjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingssystemen. De netto omzet is de 
berekende opbrengst van prestaties geleverd in het boekjaar na aftrek van omzetbelasting en 
verleende kortingen. Winsten zijn slechts opgenomen indien en voor zover zij op de balansdatum zijn 
verwezenlijkt. Kosten en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in 
acht genomen voor zover ze voorzienbaar zijn. 
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Omzet 
 
Opbrengsten 
Contributies leden: de verschuldigde contributies worden per jaar verantwoord als opbrengst. 
 
Bijdragen door derden (Gemeente, Provincie, Ondernemersfonds etc.) worden verantwoord, 
afhankelijk van de subsidievoorwaarden. Dit kan zijn in het jaar van ontvangst (zonder voorwaarden) of 
(in geval van voorwaarden) in het jaar dat er een prestatie moet worden geleverd. 
 
Investeringssubsidies: Bijdragen van derden voor laadpalen zijn direct op de investering in mindering 
gebracht. 
 
Ontvangen SDE-subsidie (Stroomfabriek): wordt verantwoord naar rato van de geleverde stroom in de 
verslagperiode. 
 
Opbrengsten stroom laadpalen en zonnedaken: (om: stroom van zonnedak en Allego voor laadpalen) 
naar rato van geleverde stroom in de verslagperiode. 
 
Administratievergoedingen: Per zonnedakproject worden administratievergoedingen, t.b.v. EWEC 
algemeen, in rekening gebracht. Dit geldt voor de Stroomfabriek. (en bij de EWZC ook voor de Judo hal 
en de MFA). 
 
Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 
 
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening. 
 
De coöperatie heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over 
het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als 
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op 
de balans opgenomen. 
 
Belastingen 
 
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat, rekening houdend met fiscale 
faciliteiten en fiscaal niet aftrekbare bedragen. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 
 

 
Materiële vaste activa      
        
    31-12-2020  31-12-2019  
Stroomfabriek    €   118.906    €   134.445   
Laadpalen     €      34.682    €      38.763   
Inventaris     €      11.161    €         7.667   
        
     €   164.749    €   180.875   
        
Verloopstaat Materiële vaste activa     
   

 
Stroom-
fabriek 

Laadpalen Inventaris Totaal vaste 
activa   

  

Aanschafwaarde    €   178.299   €     45.423   €         9.788   €    233.510  
Cumulatieve afschrijving   €     -43.854   €      -6.660   €        -2.121   €     -52.635  
Boekwaarde 01-01-2020   €   134.445   €     38.763   €         7.667   €    180.875  

        
Investeringen    €                   -     €                  -     €         6.668   €          6.668  
Afschrijving huidig boekjaar   €     -15.539   €      -4.081   €        -3.174   €     -22.794  
Totaal 2020    €     -15.539   €      -4.081   €         3.494   €     -16.126  

        
Aanschafwaarde    €   178.299   €     45.423   €      16.456   €    240.178  
Cumulatieve afschrijving   €     -59.393   €   -10.741   €        -5.295   €     -75.429  
Boekwaarde 31-12-2020   €   118.906   €     34.682   €      11.161   €    164.749  

        
Voor de financiering van de laadpalen zijn van het Ondernemersfonds en de gemeente Wijk bij  
Duurstede, subsidies ontvangen van in totaal € 30.000. De subsidies zijn in mindering gebracht  
 op de aanschafwaarde.      
        
Vorderingen       
    31-12-2020  31-12-2019  
Debiteuren    €         2.664    €        -2.978   
Vorderingen op groepsmaatschappijen  €                   -      €         2.301   
Overige vorderingen    €      16.604    €      11.641   
Overlopende activa    €                   -      €                   -     
     €      19.268    €      10.964   
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Overige vorderingen        
         
    31-12-2020  31-12-2019   
Lening Volkswatt    €         1.000    €      10.000    
Lening Energie van Utrecht   €         5.000    €                   -      
Vooruitbetaalde bedragen   €         2.818    €                   -      
Nog te ontvangen bedragen   €         6.286    €              141    
Borg Winkelpand    €         1.500    €          1.500    
         
     €      16.604    €       11.641    
         
Overlopende activa        
         
    31-12-2020  31-12-2019   
Vordering om | nieuwe energie   €         4.750    €          4.750    
Voorziening om | nieuwe energie   €        -4.750    €        -4.750    
         
     €                  -      €                   -      
         
De overlopende activa hebben betrekking op een financiële bijdrage aan om |nieuwe energie voor een 
softwarepakket.   
De bijdrage wordt terugontvangen zodra EWEC de energiemaatschappij verlaat.   

 

         
 

         
 

Liquide middelen        
 

    31-12-2020  31-12-2019   
 

Kas     €                60    €                  85    
 

Tegoeden op bankrekeningen   €      130.384    €          65.806    
 

Kruisposten    €                   -      €               156    
 

         
 

     €      130.444    €         66.047    
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Eigen vermogen        
    31-12-20  31-12-19   
Inleggelden    €      13.850    €      13.475    
Overige reserves    €      22.284    €      11.882    
Onverdeelde winst    €      16.835    €      10.402    
         
     €      52.969    €      35.759    
         
Verloopstaat eigen vermogen       
    31-12-20  31-12-19   
Beginsaldo    €      35.759    €      25.807    
Mutatie inleggelden    €            375    €           -450    
Resultaat na VpB    €      16.835    €      10.402    
Eindsaldo     €      52.969    €      35.759    
         
De inleggelden bestaan ultimo 2020 uit 554 participaties à € 25.    
         
Voorzieningen        
         
Verloopstaat voorzieningen groot onderhoud      
    31-12-20  31-12-19   
Beginsaldo    €         8.104    €         6.554    
Dotatie voorziening    €         1.554    €         1.550    
Vrijval voorziening    €                   -      €                   -      
Eindsaldo     €         9.658    €         8.104    
         
Langlopende schulden       
    31-12-20  31-12-19   
Schulden aan kredietinstellingen   €      37.250    €      41.907    
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen 

  €   111.874    €   122.874    
      
      

     €   149.124    €   164.781    
         
Verloopstaat langlopende schulden - Lening laadpalen     
    31-12-20  31-12-19   
Beginsaldo    €      46.564    €                   -      
Verstrekking lening    €                   -      €      50.000    
Aflossing lening    €        -4.657    €       -3.436    
Eindsaldo incl. kortlopende deel   €      41.907    €      46.564    
Aflossingsverplichting komend boekjaar  €        -4.657    €        -4.657    
Eindsaldo langlopende schulden   €      37.250    €      41.907    
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Voor de aanleg van laadpalen is in januari 2018 een 10-jarige annuïtaire lening van €50.000 à 1,86% 
afgesloten bij Energiefonds Utrecht. 

    
Verloopstaat langlopende schulden - Investering Stroomfabriek    
    31-12-20  31-12-19   
Beginsaldo    €   133.874    €   146.649    
Verstrekking lening    €                   -      €                   -      
Aflossing lening    €     -11.000    €     -12.775    
Eindsaldo incl. kortlopende deel   €   122.874    €   133.874    
Aflossingsverplichting komend boekjaar  €     -11.000    €     -11.000    
Eindsaldo langlopende schulden   €   111.874    €   122.874    
         
De inleg voor de 505 panelen van de Stroomfabriek wordt gewaardeerd op de nominale waarde van 
hoofdsom minus de gedane aflossingen. 

         
Kortlopende schulden       
    31-12-20  31-12-19   
Crediteuren    €              839    €        -1.538    
Schulden aan groepsmaatschappijen  €         1.513    €                   -      
Belastingen en premies sociale verzekeringen      

 €      12.371    €         4.830    
Reservering vakantiegeld   €         2.079    €                   -      
Overige schulden    €      50.000    €      22.917    
Overlopende passiva    €      20.251    €         7.376    
Aflossingsverplichting langlopende schulden  €      15.657    €      15.657    
         
     €   102.710    €      49.242    
         
Schulden aan groepsmaatschappijen      
    31-12-20  31-12-19   
EigenWijkse Zon Coöperatie U.A.   €         1.513    €                   -      
         
     €         1.513    €                   -      
      
Belastingen en premies sociale verzekeringen         
    31-12-20  31-12-19   
Omzetbelasting    €         7.803    €         2.390    
Loonheffing    €                   -      €                   -      
Vennootschapsbelasting   €         4.568    €         2.440    
         
     €      12.371    €         4.830    
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Overige schulden        
    31-12-20  31-12-19   
Vooruit ontvangen subsidie gemeente  €      50.000    €      22.917    
         
     €      50.000    €      22.917    
         
Overlopende passiva        
    31-12-20  31-12-19   
Nog te betalen uitkering Stroomfabriek  €      18.732    €         3.732    
Nog te betalen administratiekosten  €         1.500    €                   -      
Nog te betalen bedragen   €                 19    €         3.644    
         
     €      20.251    €         7.376    
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 

 
 
 
  

Huur winkel 
De winkel is gehuurd voor ca €10.000 per jaar. Het huurcontract heeft een looptijd van 3 jaar  
(eindigend 30 november 2023). De huur wordt per jaar geïndexeerd.  

Zonnepark Wijkersloot BV (Blue Bear) 
Op 29 juli 2020 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen EWEC en Zonnepark Wijkersloot 
BV. 
Met als doel: financiële participatie in het Project Wijkersloot mogelijk maken voor inwoners uit  
Wijk bij Duurstede en de energietransitie te versnellen. Wij willen dit doel vormgeven door middel van  
bijdragen aan een omgevingsfonds en een obligatielening (van maximaal € 500.000) waarmee een deel  
van het voor de financiering van het Project benodigde bedrag via een financieringsplatform  
kan worden opgehaald onder de leden van EWEC en de lokale gemeenschap.  

LC Energy. 
Op 13 november 2020 is LC Energy met EWEC overeengekomen dat EWEC een rol gaat spelen in de  
financiële participatie van de bevolking in Zonneveld Wijkerbroek Oost en Zonneveld Wijkerbroek  
West (van maximaal € 500.000). 

Sunvest Zonnepark Cothen 
Met Sunvest is op 19 juni 2019 een samenwerkingsovereenkomst gesloten m.b.t. financiële  
participatie van de bevolking in het Zonnepark Cothen d.m.v. onder andere bijdragen aan een  
omgevingsfonds en een achtergestelde lening van € 250.000. In mei 2021 heeft de financial close van  
het project plaats gevonden.  

Sunvest Zonnepark Wijkerbroek 
Er wordt gestreefd naar een financiële deelname van 25% in het eigen vermogen van het toekomstige  
Sunvest zonnepark Wijkerbroek. De uitvoering zal naar verwachting in 2022 plaats vinden.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 
 
 

 
Baten         
         
    2020  2019   
EWEC     €       118.706    €       83.864    
Stroomfabriek    €          17.676    €       18.226    
Laadpalen     €          34.702    €       17.098    
         
     €       171.084    €    119.188    
         
Bijdrage Gemeente t.b.v. professionalisering EWEC € 22.917 (2019: €2.083). In het najaar 2019 is 
succesvol een beroep gedaan op de Gemeente Wijk bij Duurstede om sneller te kunnen 
professionaliseren. Op 20 december 2019 werd daartoe een Samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend waarbij we in totaal € 150.000 ontvangen, verdeeld over 4 jaar. Daarna (na 2023) moet 
de EigenWijkse op eigen benen kunnen staan. Eind december 2020 is op grond van deze 
overeenkomst €25.000 (in dec. 2019) en €50.000 (in dec. 2020) ontvangen. In verband met de late 
ontvangst in het jaar zijn deze bedragen grotendeels als vooruit- ontvangen verantwoord. (ult. dec. 
2019: € 23.000 en ultimo dec. 2020 €50.000). Het bedrag ad €22.917 dat in 2019 als vooruit ontvangen 
was verantwoord is in 2020 t.g.v. het resultaat gebracht. 
 
Bijdrage Energieloket: € 22.500 (2019: €22.500) Over 2020 werd eveneens in totaal €22.500 van de 
Gemeente en Viveste ontvangen voor de activiteiten van het Energieloket. 
 
Bijdrage RRE regeling: €20.451 Van de Gemeente werd voor het uitvoeren een 
energiebesparingscampagne inzake de Regeling Reductie Energieverbruik, € 20.451 ontvangen. Deze 
campagne werd in 2020 uitgevoerd. 
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EWEC         
         
    2020  2019   
Bijdragen door derden    €          53.368    €                  -      
Bijdrage Energieloket    €          22.600    €       22.500    
Marge bijdrage van om | nieuwe energie   €          20.478    €       12.627    
Bijdrage Asbest eraf, Zon erop   €          15.600    €       20.000    
Contributie van leden    €             2.832    €         2.688    
Opbrengsten administratiekosten   €             3.828    €         3.483    
Bijdrage Winkelinrichting   €                      -      €       15.000    
Donaties     €                      -      €         5.483    
Subsidie Professionaliseren   €                      -      €         2.083    
         
     €        118.706    €       83.864    
         
         
Bedrijfslasten        
         
    2020  2019   
Personeelskosten    €          38.637    €                  -      
Bedrijfskosten    €          37.066    €       35.638    
Laadpalen     €          32.587    €       24.408    
Projecten     €          18.045    €       25.136    
Stroomfabriek    €          19.980    €       20.501    
         
     €       146.315    €    105.683    
         
Personeelskosten        
         
    2020  2019   
Lonen en salarissen    €          27.464    €                    -      
Sociale lasten    €             5.572    €                    -      
Pensioenlasten    €             3.101    €                    -      
Opleidingskosten    €             2.500    €                    -      
         
     €          38.637    €                    -      
         
De Coöperatie heeft voor haar eigen activiteiten gebruik gemaakt van vrijwilligers en vanaf maart 2020 
van 2 parttime medewerkers. De gemiddelde personeelsbezetting van de betaalde krachten over 2020 
bedroeg 1,16 FTE. De medewerkers hebben een tijdelijk contract. De arbeidsvoorwaarden zijn 
conform de CAO Publiek Belang (PLb). 
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Bedrijfskosten        
    2020  2019   
Bestuurskosten    €             2.004    €          2.126    
Representatiekosten    €             2.492    €               871    
Bankkosten    €                 239    €               225    
Huisvestingskosten    €          10.074    €       16.042    
Marketing en communicatie   €             7.882    €          3.929    
Afschrijving inventaris    €             3.174    €          1.958    
Verzekeringen    €             1.806    €               556    
Kantoorkosten    €             9.005    €          9.552    
ALV     €                 390    €               379    
     €          37.066    €       35.638    
 

        

Huisvestingskosten betreft de huur en gebruikskosten van de EnergieWinkel aan de Steenstraat 2 te 
Wijk bij Duurstede  
         

 

Laadpalen         
 

    2020  2019   
 

Kosten laadpalen    €          28.506    €       17.748    
 

Afschrijvingskosten    €             4.081    €          6.660    
 

     €          32.587    €       24.408    
 

Stroomfabriek        
 

    2020  2019   
 

Afschrijvingskosten    €          15.539    €       12.776    
 

Reservering omvormers   €             1.004    €          1.000    
 

Kosten stroomfabriek    €             2.903    €          6.725    
 

Dakhuur     €                 534    €                    -      
 

     €          19.980    €       20.501    
 

Financiële baten en lasten       
 

    2020  2019   
 

Rentelasten stroomfabriek   €             4.000    €                    -      
 

Rentelasten lening laadpalen   €                 827    €               663    
 

     €             4.827    €               663    
 

Vennootschapsbelasting       
 

    2020  2019   
 

Berekende vennootschapsbelasting   €             3.107    €          2.440    
 

     €             3.107    €          2.440    
 

         
 

Gebeurtenissen na balansdatum      
 

         
 

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben op de jaarrekening 
2020. 
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Overige gegevens       
         
1.Vaststelling en goedkeuring Jaarrekening  
De jaarrekening is door het Bestuur goedgekeurd in haar vergadering van 2 juni 2021. De jaarrekening zal 
op 23 juni 2021 aan de Algemene Leden Vergadering ter goedkeuring worden aangeboden. 

 
 
 

         
 

2. Deskundigenonderzoek  
De vennootschap heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op 
grond van artikel 396 lid 7 BW 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Door de Algemene Leden Vergadering, 
is een kascontrolecommissie benoemd. Deze is bij de uitvoering van haar controlewerkzaamheden 
ondersteund door een team Accountancy studenten van de Hogeschool Utrecht. De 
kascontrolecommissie brengt verslag uit op de Algemene Leden Vergadering van 23 juni 2021. 

 

 
 
 
 
 
 

         
 

3. Statutaire regeling betreffende de bestemming van de winst In artikel 18 van de statuten van de 
coöperatie is het volgende opgenomen betreffende de winstbestemming: 

 

 
 18.1. Ten aanzien van de blijkens de vastgestelde jaarrekening over het afgelopen boekjaar 

behaalde winst, geldt het volgende: 
 

 
 

 
 a. De behaalde winst wordt primair toegevoegd aan een reserve die ten doel heeft 

de continuïteit van de coöperatie. In geval van beëindiging van participaties kan 
de daarvoor verschuldigde prijs door het bestuur ten laste van voormelde reserve 
worden gebracht. 

 
  

 
  

 
  

 
  

b. Daarnaast kan het bestuur onder goedkeuring van de Algemene 
Ledenvergadering, besluiten een deel van de winst te bestemmen als reservering 
voor nieuwe duurzame energieprojecten; 

 
  

 
  

 
  

c. Tot slot kan aan de leden over hun bezit aan participaties een percentage 
uitgekeerd worden, vast te stellen door het bestuur onder goedkeuring van de 
Algemene Ledenvergadering, over de nominale waarde van de participaties, 
hierna te noemen: dividend. Het bestuur kan ook besluiten om geen dividend uit 
te keren. 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 18.2. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden 
gedelgd voor zover de wet dat toestaat. 

 

 
 

 
        

 

4. Voorstel resultaatbestemming over 2020  
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2020 ad. € 16.835 toe te voegen aan de overige reserves, in 
verband met de noodzakelijk geachte verbetering van de solvabiliteit. 
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